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WARUNKI TECHNTCZNE nr WT ZEC 1JIZO16

,,Lokum" Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Jagiello6czyka 9
11-200 Bartoszvce

W odpowiedzi na wniosek nr TE/AB/871/2016 ustala siq warunki podNqczenia istniejqcego budynku mieszkarnego,polozonego ptzy ul' Paderewskiego 1-3-5-7 na dzialce nr 4-gs/63 do miejskiej sieci cieplowniczej
wysokoparametrowej w m. Bartoszyce:
'1' Miejscem wlqczenia jest istniejqca preizolowana sie6 ciepfownicza 2*DN76.11225 DUo, w poblizu budynKu

przy ul. Paderewskiego 15-25.
2' Warunkiem podfqczenia budynku do m.s.c. jest wyrazenie zgody na jej tokalizacjq przez wlascicieli

nieruchomosci, przez kt6re bqdzie przebiega6 projektowana sie6, podlqczenie budynku mozliwe w 2017 roku
lub w latach p62niejszych

3' Zaprojektowai sie6 i przylqcze cieplownicze z rur preizolowanych podw6jnych (DUo) z instalacjq alarmowq
typu impulsowego. srednica projektowanej sieci cieplowniczejw poczqtkowym odcinku 2*DN76.11225 DUo,
na pozostalej dlugo6ci 2*DN48.3/160 DUo. Srednicq przylqcza bezposrednio przed wqztem dostosowac
do potzeb cieplnych projektowanego wqzla. w projektowanym wqzle cieplowniczym paewidzie6 zawory
odcinajqce do wspawania.

4' obliczeniowe szacunkowe natqZenie przeplywu no5nika ciepla (odpowiadajqce lqcznejmocy cieplnej 0.1g0 MW
= c.o. 0.125 MW + c.w. u. 0.055 MW i parametrom 1 1 0/5soc) wynosi 2.u rln.

5' W wqzle cieplowniczym nale2y stosowa6 wymienniki ciepla. Urzqdzenie regulujqce r6znicq cisnie6 z regutacjq
natqzenia przeplywu no6nika ciepla dostarczanego do wqzla cieplnego oraz uklady pomiarowo-rozliczeniowe
niezaleznie dla c.o. i c.w.u. nalezy zainstalowad na wysokoparametrowych przewodach powrotnych
za wymiennikami ciepla. op6r przylqcza iwqzla nie powinien przekraczac0.l5 Mpa.

6' Lokafizacja wqzla cieplnego wg zal4czonego planu syt.-wys. pomieszczenie wqzta cieplnego powinno
odpowiada6 warunkom zgodnie z zalqcznikiem nr 1 .

7' Napelnianie instalacji odbiorczej orazuzupelniania ubytk6wwodywtej instalacji przewidziecprzewodem
(z zainstalowanym na nim wodomierzem) wyprowadzo nym z rurociqgu powrotnego.

8' Nosnikiem ciepla bqdzie woda o parametrach zmiennych w zaleznosci od temperatury zewnqtznej w sezonie
grzewczym - malcsymalnie 110/55oC istatych poza sezonem grzewczym 70/3SoC dla cel6w przygotowania
cieplej wody uzytkowej, parametry obliczeniowe wewngtrznej instalacji c.o. pzyjmowac 65/45"c lub nizsze.9' Wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z CoWlK. przed opracowaniem dokumentacji nalezy
wstqpnie uzgodnic z CoWIK trasq sieci i przylqcza. Nalezy uzgodni6 z CoWIK projekty budowlane sieci iwqzta
cieplowniczego i wewnqtznej instalacji odbiorczej c.0., c.w.u .wraz z obliczeniem zapotzebowania ciepla.
Jeden egzemplaz dokumentacji pozostaje w ,,COW|K". W dokumentacji nalezy jednoznacznie okresli6 wielkoS6
mocy zam6wionej.

10'Dokumentacjq naleZy opracowa6 na aktualnych mapach, zawierajqcych wypis z rejestru grunt6w, przez kt6ry
bqdzie przebiegala siei cieplna. Projekt budowalny powinien zawiera6 wszelkie niezbqdne uzgodnienia,
pozwolenia i sprawdzenia dotyczqce realizowanej sieci.

11'warunkiem przylqczenia budynku do sieci cieplowniczej jest zawarcie i spelnienie wymog6w umowyo pzylqczenie obiektu do sieci cieplowniczej, wniesienie oplaty przylqczeniowej, okazanie wymaganego
pozwolenia na budowq lub zgfoszenia oraz zawarcie umowy spzedazy ciepla.

12'okres waznoSci warunk6w technicznych wygasa po dw6ch latach od daty ich wydania.
13'Podstawa prawna: Ustawa z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. u.22006 r. nr g9 poz.62s ze zm.),

Rozporz' Ministra Gospodarki z dn. 15.01 .2007 r. w sprawie szczeg. warunk6w funkcjonowania system6w
cieptown' (Dz. u. nr 16, poz' 92), Rozporz. Ministra Gospodarki zdn. 17.0g.2010 r. w sprawie szczeg. zasad
ksztattowania i kalkulacjitaryf oraz rozliczefi z tytulu zaopatrzenia w cieplo (Dz. u. 22010 r. nr 194, poz. 12g1).

Zalqczniki: 1) wytyczne dla pomieszczeh wqzl6w cieplowniczych,
2) mapa sytuacyj n o-wyso ko5ci owa,

3) umowa o przylqczenie _ projekt
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zalqcznik - vrrytyczne dla pomieszczefi wqzl6w cieplowniczych

C2956 budowlana

Pomieszczenie wqzla cieplnego powinno odpowiadac wymaganiom normy pN-8-02423:1ggg 
,,wezly

ciepNownicze' wymagania ibadaniapzy odbiorze" , Ustawie zdniaT lipca 1gg4 r,,prawo budowlane,,
oraz Rozpozqdzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r ,,warunkitechniczne, jakim
powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie,,.

Minimalne wymiary pomieszczenia wqzla: szeroko66 - 2.5 m, dNugo66 - 3.0 m, wysokos6 - 2.2 m.
W pomieszczeniu wqzla cieplnego nale2y wykonac:
- wej6cie zzewnqtz dla zapewnienia swobodnego dostgpu dla pracownik6w cowlK,

ewentualnie bezposrednie wejscie zkorytaza lub klatki schodowej,
- wentylacjE grawitacyjnq nawiewnq i wywiewnq,
- Sciany pelne otynkowane, pomarowac dwukrotnie farbq emursyjnq,
- posadzkg z materialu nie nasiqkliwego i bez po6lizgu (ako cementowq), ze spadkiem do wpustu

podlogowego, polqczonego ze studzienkq schfadzajqcq,
- dzwiwejsciowe stalowe lub pokryte blachq stalowq, zzamkiemkulkowym o szerokosciw swiele

min' 0,80 m i wysoko6ci min' 2,0 m, otwierane na zewnqtz pomieszczenia wqzla cieplnego
pod naciskiem, otwierajqce siq od wewnqtz pod naciskiem, zamkniqcie dzwi od zewnqtzna kl6dkg.

Rurociqgi podwiesi6 na wspornikach, inne pzewody podwiesic do sufitu. po wykonaniu pzejscia
rurociqg6w otwory w Scianach nale2y zamurowa6 na calej grubosci przegrody budowlanej.
Na dzwiach od strony zewngtznej nalezy umie6ci6 napis: wgzel cieplny - osobom nieupowa2nionym
wstqp wzbroniony.

Cze56 elektryczna

Zasifanie w energiq elektrycznq wykonac z tablicy gNownej z oddzielnym licznikiem energii czynnej,
Pzewidzie6 instalacje ochrony od pora2eh wg obowiqzujqcych pzepis6w. pomieszczenie wqzfa nale2y
wyposa2y6 w instalacjg o6wietleniowq, sufitowq zapewniajqcq natqzenie oSwiegenia zgodnie
z PN-E-02033:1968. Instalacje elektryczne wykona6 zgodnie z ,,pzepisami Budowy lJzqdzen
Elektrycznych" (PBUE) orazz PN-lEC-60364:2000,,lnstalacje etektryczne w obiektach budowlanych,,.

Instalacja wody, c.o. i odptywu Sciek6w
Pomieszczenie wgzla cieplnego nale2y wyposa2y6 w zaw6r ze zlqczkqdo wqza, wpusty podlogowe
oraz studzienkq schladzajqcq wodq instalacyjnq c.o. (min. Dn 600) z odprowadzeniem wody
do kanalizacji sanitarnej (bezpo6rednio lub popzez pompe odwadniajqcq zatapialnq). Studzienka
powinna by6 szczelnaizabezpieczona pokrywq 2eliwnq. wpusty wlqczyl,do studzienki schladzajqeej,
W technologii wqzla pzewidziano lejki spustowe z odprowadzeniem do studzienki schladzajqcej.
Do pomieszczeniawgzla cieplnego doprowadzi6 pzew6d zimnej wody - z przylqcza wodociqgowego
za gl6wnym wodomierzem wody zimnej orazprzewody cieplej wody i cyrkulacji oraz pzewody c.o.
lub zainstalowa6 rozdzielacze.
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